
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Матеріали проекту-переможця  

шкільного етапу конкурсу  

«Бюджет шкільних проектів» 
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загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – гімназія №30  
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КАРТКА ПРОЄКТУ 

учасника конкурсу «Бюджет шкільних проєктів» 

«комунального закладу «Навчально-виховний комплекс: 

загальноосвітня школа І-ІІІ ст. – гімназія №30 ім. Тараса Шевченка 

Вінницької міської ради» 

Назва проекту «Open space of school yard» 

Тип проекту □ великий             □ малий 

Мета проекту 

Благоустрій шкільної території. Створення тематичного та 

ландшафтного дизайну шкільного подвір’я, облаштування 

простору для проведення  культурних, виховних, тематичних  

заходів.  

Завдання 

проекту 

 

- Створити тематичний дизайн подвір’я школи із зонами для 

відпочинку та проведення заходів; 

- озеленити пришкільну територію декоративними 

рослинами; 

- створити простір для проведення уроків, годин 

спілкування, зустрічей з батьками на свіжому повітрі; 

- підвищити рівень задоволеності учнів умовами для 

проведення дозвілля в позаурочний час; 

- підвищити рівень комфорту для батьків, які очікують дітей. 

Стислий опис 

проекту 

 Пропонуємо створити на території центрального входу 

школи-гімназії комфортний, функціональний, естетично 

оформлений простір. Зонувати територію таким чином: 

батьківський простір, еко-простір, простір для проведення 

дозвілля. 

Установка нових об'єктів, озеленення, декорування окремих 

конструкцій, облаштування нових зон дасть можливість 

використовувати простір для відпочинку та дозвілля дітей під 

час ГПД, перерв, уроків, виховних годин, години спілкування 

під відкритим небом. Зробить очікування батьками дітей 

комфортним. Відкриє можливість проводити зустрічі з 

батьками на свіжому повітрі в комфортних умовах. 

Встановлення інформаційних табличок з QR кодами в еко-

зоні відкриє можливість ознайомлювати учнів з видовою 

різноманітністю рослин за допомогою інтерактивних 

технологій.  



Очікувані 

результати 

Реалізувавши даний проект ми отримаємо: 

- сучасний, комфортний простір; 

- місце для проведення уроків, виховних годин, годин 

спілкування під відкритим небом; 

- простір для проведення зустрічей з батьками та 

комфортного очікування батьками учнів; 

- місце для відпочинку та дозвілля дітей ГПД. 

- можливість інтерактивного ознайомлення учнів з видовою 

різноманітністю рослин. 

Ключові 

заходи проекту 

- Пошук організації, яка займатиметься комплексом робіт з 

благоустрою частини пришкільної території; 

- придбання та встановлення нових лавок та декоративних 

елементів; 

- придбання декоративних рослин; 

- оформлення зон з зеленими насадженнями; 

- проведення в еко-зоні для учнів початкової школи учнями 

6 класу еко-уроків під відкритим небом; 

- зустрічі з батьками на свіжому повітрі «Віч-на-віч», 

«Батьківські діалоги»; 

- проведення «Родинних студій» під відкритим небом; 

- ранкові зустрічі з учнями початкової школи; 

- мистецький вернісаж «Осінній дивосвіт» для учнів 9-11х 

класів; 

- воркшоп «Власні руки творять дивні штуки» для учнів 5-8 

х класів; 

- шаховий турнір «Золота осінь» серед учнів 3-4- класів; 

Період 

реалізації 

проекту 

Червень-листопад 2021  

Приблизна 

вартість 

проекту, тис. 

грн. 

300 000 грн.  

Учасники  

реалізації 

проекту 

Учнівський, педагогічний, батьківський колективи школи-

гімназії №30. 

Коментарі 

Школа починається зі шкільного подвір’я. Вона є осередком 

культури, її вигляд повинен бути красивим не тільки 

всередині, а й ззовні. Але вигляд та функціональність 



сьогоднішнього нашого шкільного подвір’я бажає бути 

кращим. 

Проект передбачає максимально корисне використання площі 

фасадного двору. Його реалізація дасть можливість створити 

зони для різноманітних шкільних заходів, цікавого 

проведення часу для дітей закладу та їхніх батьків, а також 

стане візитівкою школи-гімназії. Учні матимуть можливість 

більше часу проводити на подвір’ї (що зараз є актуальним для 

навчальних закладів). А перебування батьків на території 

закладу буде комфортнішим. Створення еко-зони сприятиме 

збагаченню знань учнів про різновиди рослин та формуванню 

їх екологічної свідомості. 

Інноваційною складовою проекту є залучення учнів середньої 

та старшої школи до процесу створення тематичного та 

ландшафтного дизайну шкільного подвір’я, що надає 

можливість дітям реалізувати свої творчі здібності та 

інтереси. Завдяки реалізації проекту на благоустроєному 

шкільному подвір’ї будуть реалізовані різноманітні сучасні 

культурні, виховні тематичні заходи.  

Ідея реалізації цього проекту позитивно підтримується 

учнями, батьками та колективом школи-гімназії. 

Наявність 

презентації 

так 

Наявність 

фото 
 

 



 

 

Наявність 

відеоматеріалів 

https://drive.google.com/file/d/1Pnt0pe3yzxoDoYzdvTz1UgUhxfv

HRH7H/view?usp=sharing 

    

 

Стрельчик Марина  

 

 

Директор     А. Панасюк 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Автори проєкту:  Пономаренко Тетяна 

Степова Аліна 

Бабушков Василь 

https://drive.google.com/file/d/1Pnt0pe3yzxoDoYzdvTz1UgUhxfvHRH7H/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Pnt0pe3yzxoDoYzdvTz1UgUhxfvHRH7H/view?usp=sharing


Кошторис проекту 

учасника конкурсу «Бюджет шкільних проєктів» 

 

№ 

п/

п 

 

Найменування витрат 

 

Одиниц

я 

виміру 

 

Кількіст

ь, од. 

 

Вартість 

за 

одиницю, 

грн. 

 

Всього, 

грн 

Демонтажні роботи 

1  Нарізання швів в асфальтобетоні  м.п.  12,00  110,00  1320,00  

2  
Демонтаж 

асфальтобетону/щебеню вручну  
м2 3,60  60,00  216,00  

3  

Розробка грунту вручну з 

навантаженням на автомобілі 

самоскиди 

м3 1,08  750,00  810,00  

 2346,00 

Покриття з плитки 468 м2 

4 

Улаштування вирівнюючої 

основи з відсіву вручну 

(h = 5 см )  

м2 468,00  12,00  5 616,00  

5  

Улаштування покриття з 

тротуарної плитки вручну 

(товщина плитки 4 см )  

м2 468,00 100,00  46 800,00 

6  Підрізання тротуарної плитки  м.п.  40,00  70,00  3 500,00  

7  
Установка бордюра бетонного 

паркового  
м.п.  37,00  60,00  2 220,00  

8  
Установка бордюра бетонного 

паркового (клумба)  
м.п.  30,00  60,00  1 800,00  

 59 936,00 

Всього вартість робіт 62 282,00 

Матеріали 

9  Відсів (0-5 мм )  т  50,0  200,00  4 000,00 

10  "Гарцовка" (суміш напівсуха)  м3 9,0  1 400,00  12 600,00 

11 Пісок митий (затирання швів )  т  4,0  350,00  1 400,00 



 

23.04.2021 р. 

 

Директор     А. Панасюк 

 

 

12  

Плитка тротуарна "Бруківка 

фаскова" , колір "Венге", 

розміри 20х10х4 см 

м2 

161,00  230,00  37 720,00  

13 

Плитка тротуарна "Бруківка 

фаскова" , колір "Вишня", 

розміри 20х10х4 см 

м2 

161,00 

230,00  37 720,00  

14  

Плитка тротуарна "Бруківка 

фаскова" , колір "Сахара", 

розміри 20х10х4 см 

м2 

161,00 

230,00  37 720,00  

15  
Бордюр бетонний парковий БР 

100.20.8; колір "Венге"  
шт  37,00  150,00  5550,00 

16 
Бетон В-15 (М200) для монтажу 

ел.благоустрою  
м3  4,00  1640,00  6560,00 

17  
Лавка дерев'яна "зігнута" секційна 

(l секції = 1,145 м R = 1,5 м)  
шт  16,00  3 800,00  60 800,00 

18  
Лавка дерев'яна без спинки  

(l = 1,71 м)  
шт  4,00  3500,00  14 000,00 

Вартість матеріалів разом 218 070,00 

Озеленення 

19 Туя смарагд шт. 10 450 4500,00 

20 Катальпа північна шт 2 1460 2920,00 

21 Магнолія  шт. 2 1500 3000,00 

22 Ялівець горизонтальний шт. 2 364 728,00 

23 Верба «Хакура нішикі» шт. 2 800 1600,00 

24 Таблички для рослин вигнуті комплек

т 

2 200 400,00 

Всього озеленення 13 148,00 

Елементи благоустрою 

25 Квітник шт. 2 2500 5000,00 

26 Контейнери для сміття шт. 3 500 1500,00 

Елементи благоустрою 6500,00 

 ВСЬОГО: 300 000 


